
DINÂMICA DO AQUÁRIO 
 

- Três cadeiras são colocadas à frente da sala. 
- Somente pode falar quem estiver sentado em uma delas. 
- Aqueles que estão na cadeira deverão opinar/discutir sobre o tema proposto. 
- Quando outra pessoa (que não esteja no aquário) quiser falar, deverá se            

levantar, tocar no ombro de alguém que esteja sentado. Deste modo ela se             
levanta, volta para o círculo e dá oportunidade para o outro falar. 

- As pessoas que estão no aquário não podem deixar a discussão acabar. 
_____________________________________________________________ 
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